Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код
замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія:
Управління справами Апарату Верховної Ради України; 01008,
м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 5; код за ЄДРПОУ – 20064120.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним
закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості
повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності):
Код ДК 021:2015: 72250000-2 Послуги, пов’язані із системами та
підтримкою (Послуги з поставки та встановлення програмного забезпечення для
розширення функціональності програмно-технічного комплексу «Архів»).
3.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі:
Програмно-технічний комплекс «Архів» впроваджений в експлуатацію в
Апараті Верховної Ради України в 2012 року на базі програмного продукту
«Корпоративна інформаційно-аналітична система Стратег.Портал» (свідоцтво
про реєстрацію авторського права на твір № 30520 від 02.10.2009 р., видане
Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і
науки України), виключні майнові права інтелектуальної власності на який
належать ТОВ «ІНСТИТУТ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ» на
підставі договору № б/н від 23.03.2015 р. про передачу майнових прав
інтелектуальної власності (авторських прав) на комерційне використання
програмного продукту «Корпоративна інформаційно-аналітична система
Стратег.Портал» між товариством з обмеженою відповідальністю «НАУКОВОВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА»» (ТОВ «НВО «ЕДД») та
товариством з обмеженою відповідальністю «ІНСТИТУТ РОЗРОБКИ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ» (ТОВ «ІРІС»). Передача авторських майнових
прав здійснена відповідно до статей 8, 18 Закону України «Про авторське право
і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ (із змінами та доповненнями).
Метою надання послуг є поставка програмного забезпечення для
оновлення та розширення функціональності та забезпечення експлуатації ПТК
«Архів», побудованого на базі програмного продукту «Корпоративна
інформаційно-аналітична система Стратег.Портал».
На виконання вимог розпоряджень Голови Верховної Ради України від
03.02.2020 р. № 43 «Про забезпечення реалізації положень Закону України «Про
внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення
електронної форми документообігу у Верховній Раді України» та від 05.07.2018
р. № 278 «Про затвердження Стратегії електронного парламентаризму на 2018–
2020 роки» необхідно здійснити розширення ПТК «Архів».
Потреба у поставці оновленого програмного забезпечення ПТК «Архів»
виникла тому, що поточна версія програмного продукту «Корпоративна

інформаційно-аналітична система Стратег.Портал» в Апараті Верховної Ради
України функціонує на основі загальносистемного програмного забезпечення
Microsoft SharePoint 2010 Foundation, для якого корпорація Майкрософт
припинила розширену підтримку з 13 квітня 2021 року і не буде більше
постачати оновлення та виправлення щодо інформаційної безпеки.
Разом з тим послуги, які передбачають постачання оновленого та
розширеного програмного забезпечення, мають забезпечити сучасний рівень
інформатизації структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України та
виконання регламенту електронного документообігу, а саме:
- розширення функціональності існуючого комплексу на виконання
вимог законів України «Про електронні документи і електронний
документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Порядку
роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до
передавання на архівне зберігання, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 11.11.2014 р. №1886/5 та інших норм
чинного законодавства України, що стосуються електронного
документообігу і криптографічного захисту інформації;
- впровадження засобів електронно-цифрового підпису документів та
можливості прийняття на архівне зберігання електронних документів.
4.
Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір
бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку
кошторису на 2021 рік, становить: 2 500 000,00 грн.
5.
Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 500 000,00 грн.
6.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
7.
№
з/п

Найменування послуг

Обсяг

Поставка програмного забезпечення для 1 комплект
розширення функціональності ПТК
«Архів»
2. Встановлення
програмного 40 люд./год
забезпечення
1.

Вартість
послуги без
ПДВ, грн

Всього з
ПДВ, грн

2 472 400,00

2 472 400,00

23 000,00

27 600,00

ВСЬОГО:

2 500 000,00

